
Prezado aluno

Este manual tem como finalidade informá-lo e
orientá-lo quanto aos procedimentos para o
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, com base na  Lei Federal
nº 11.788/2008, abordando a definição de estágio,
as informações pertinentes e o passo a passo dos
documentos que devem ser celebrados.

ESTÁGIO NÃO
OBRIGATÓRIO

Lei Federal nº 11.788/2008



ANÚNCIO DE VAGAS E O CONTATO COM A
EMPRESA

Os anúncios das vagas de estágios para os
cursos técnicos / médio da escola são
divulgados nos e-mails institucionais dos
alunos (@etec) através do sistema
acadêmico NSA e publicado no feed de
notícias e stories do Instagram
@etecrubensdefariaesouza.
Os envios dos e-mails são encaminhados
somente para os alunos com o perfil da
vaga solicitada. Nas redes sociais, 
 publicamos somente os anúncios
autorizados pelas empresas.
O aluno de curso técnico ou do ensino
médio, candidato a uma vaga de estágio na
empresa, deverá solicitar à Secretaria
Acadêmica da Etec uma DECLARAÇÃO DE
MATRÍCULA para comprovar o vínculo
educacional.

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

A empresa concedente, após a escolha
do aluno estagiário, deverá entrar em
contato com a Etec, através do e-mail
e017.estagio@etec.sp.gov.br para
solicitar o modelo padrão do Centro
Paula Souza de termo de compromisso
e plano de atividades de estágio. 
A Etec aceita outros modelos de termos
de compromissos elaborados pela
própria empresa ou agências
integradoras de estágios, desde que
atendam a legislação em vigor.
Não há a necessidade de ser firmado o
termo de convênio entre a escola e
empresa.
Todos os modelos de documentos de
estágio estão disponíveis no site da
Etec (www.eterfs.com.br).

DEFINIÇÃO DE ESTÁGIO

"Estágio é ato educativo escolar supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à
preparação para o trabalho produtivo dos
educandos, que estejam frequentando o ensino
regular em instituições de educação superior, de
educação profissional, de ensino médio, de
educação especial e dos anos finais de ensino
fundamental, na modalidade profissional da
educação de jovens e adultos."
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INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR NO
TERMO DE COMPROMISSO

Dados da empresa concedente do
estágio (Nome, CNPJ, ramo de atividade,
endereço, telefone e e-mail do
responsável.
Dados completos do aluno (nome,
documento, ano/módulo do curso
técnico/médio, endereço, telefone e e-
mail.
Período de vigência: não poderá
ultrapassar o último dia letivo do curso.
Para tanto, é importante que a empresa
ou agência integradora tenha
conhecimento do calendário escolar da
Etec antes da emissão do documento.
O aluno poderá exercer atividades de
estágio desde o primeiro dia letivo do 1º
ano / módulo até o último dia letivo do
ano / módulo concluinte, observada a
frequência no curso. Alunos com
trancamento / desistência não poderão
exercer atividades de estágio, uma vez
que não há vínculo com escola.
Máximo de horas de estágio permitidas
por dia: 6 horas. 
O horário das atividades do estágio
deverá ser diferente do horário das aulas
do curso do aluno na Etec.
Máximo de horas de estágio permitidas
por semana: 30 horas.
Alunos do curso de Enfermagem (2º
módulo e 4º módulo) que irão realizar
estágio obrigatório nos hospitais e PAs)
não poderão realizar
concomitantemente o estágio não
obrigatório, uma vez que, de acordo
com a legislação não é permitido
últrapassar 6 horas de estágio
(obrigatório + não obrigatório).
Aluno menor não poderá exercer
atividades de estágio após às 22 horas.
No termo de compromisso deverá
constar as informações sobre o seguro
de vida para o aluno durante a vigência
do estágio (nome da seguradora e
número da apólice). O referido seguro
deverá ser contratado pela empresa
concedente. 
O valor da bolsa de estágio e auxílio
transporte deverão ser especificados no
documento.
O termo de compromisso deverá ser
impresso em 3 (três vias), com exceção
dos termos emitidos por agências
integradoras, que são 4 (quatro vias) e 
 modelo próprio.

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO

Juntamente com o termo de
compromisso, a empresa deverá emitir
um PLANO DE ESTÁGIO (modelo no site
da Etec).
Neste documento, a empresa deverá
descrever todas as atividades que serão
desenvolvidas pelo aluno.
Deverá constar ainda o nome e a função
do representante da empresa que
supervisionará o aluno durante no estágio.

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO, AS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELO ALUNO NO AMBIENTE DE ESTÁGIO
DEVEM ESTAR ALINHADAS COM AS HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS DO CURSO  (PRÁTICA PROFISSIONAL). 
PARA OS ALUNOS DOS CURSOS ETIM E MTec SERÁ
OBSERVADA AS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
CONSIDERANDO A PARTE TÉCNICA.

 

 



Todos os documentos devem ter a anuência
da escola.
O aluno não poderá iniciar as atividades de
estágio sem a assinatura do Diretor da
Etec, uma vez que serão conferidos os
dados acadêmicos, o termo de
compromisso de acordo com a legislação
vigente e plano de estágio baseado nas
habilidades e competências do curso.
Todos os documentos devem ser
protocolados na Secretaria Acadêmica.
Excepcionalmente, durante o período de
isolamento social devido à Covid-19, o aluno
que for contemplado com vaga de estágio
deverá enviar o termo de compromisso e
plano de estágio para conferência e
validação através do e-mail
e017.estagio@etec.sp.gov.br.
Posteriormente, a Assessoria da Direção da
escola entrará em contato para o
agendamento com a Direção para a
assinatura do documento.

TERMO ADITIVO / INTERRUPÇÃO DE
ESTÁGIO

Se houver alguma alteração no termo de
compromisso (horário, prorrogação, valor da
bolsa) deverá ser emitido um TERMO
ADITIVO.
Se houver a interrupção do estágio por uma
das partes: aluno, empresa ou escola, é
obrigatória a emissão de TERMO DE
ENCERRAMENTO (modelo no site da escola).
Mas, atenção: alunos estagiários com
pendência de entrega de relatórios deverão
regularizar a situação antes da validação do
novo documento.

COORDENADOR / PROFESSOR
ORIENTADOR NA ETEC

A Direção da Etec indicará o
Coordenador de Curso ou um professor
da área para acompanhar o aluno no
período da vigência do estágio.
Cabe ao Coordenador / Professor
orientador de estágio analisar se as
atividades do estágio são condizentes
para a prática profissional do curso do
aluno.

ENTREGA OBRIGATÓRIA DOS
RELATÓRIOS PERIÓDICOS E FINAL

Cabe ao aluno OBRIGATORIAMENTE, de
acordo com a legislação, entregar ao
coordenador/professor orientador da
Etec, a cada 6 (seis) meses, o relatório
periódico (modelo no site da etec), com
a descrição das atividades que estão
sendo desenvolvidas.
No final da vigência do estágio, o aluno
deverá entregar ao Coordenador /
Professor Orientador o relatório Final das
atividades de estágio e a ficha de
avaliação preenchida pelo supervidor da
empresa concedente.

FINALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA 

O Coordenador / Professor Orientador
encaminhará os documentos
comprobatórios da realização do
estágio para a anuência da Direção da
Etec.
A Secretaria Acadêmica arquivará a
documentação no prontuário do aluno e
providenciará a inclusão do estágio nos
dados acadêmicos.

IMPORTANTE

IMPORTANTE
Informamos que somente a escola poderá autorizar o
início do estágio. Não serão assinados termos de
compromissos com data retroativa.



equipe 

E-mail 
 e017.estagio@etec.sp.gov.br

Telefone
(15) 3233-1314 - Ramal 205 - Direção 

Armando José Raszl
Diretor

Valquíria Vasconcelos Mota Callejas
Assessora da Direção

Márcia Moraes Manzoni Leme Vieira
Agente Técnico e Administrativo

Neusa de Fátima Miranda Martinez
Diretora Acadêmica

Michelle Guirra Garcia
Coordenadora Pedagógica

Coordenadores de cursos
Alimentos - Rosângela Cristina Alves
Eletrônica / Eletrotécnica - Alison Wellington Bertholino
Enfermagem - Nícia Maria Greco de Lemos
Ensino Médio - Maria Tereza Bertin
Mecânica - Ronaldo Raszl
Mecatrônica - Eber Pereira Sisterna
Nutrição Dietética - Sandra Regina Bicudo da Silva
Química - Regina Célia Modesto Raszl

Coordenador de Classe Descentralizada na
EE Antonio Padilha
José Antonio Ribas

Área de Gestão - Nivânia Aparecida Rocha
Serviços Jurídicos Integrado (VENCE) - Nivânia Aparecida Rocha

Professores Orientadores do curso de Administração
semipresencial:
Alexandra Oliveira Stevaux Calegari
Júlio César Diniz
Wilson Xavier da Silva


